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"Karcna sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

"Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan),

Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain"

Alam Nasryrah : 5-7

Puji syukuratas segala rahmat dan hidayahNya...

Kupersembahkan karya kecil ini kepada :

Bapak dan Ihu tercinta

yang membentukku, menatah sebersit kabut, menjadi sebuah gambaran utuh

terima kasih, atas dukungannya dan do'anya yang selalu ada setiap langkahku

Kakakku, yang sangat menyayangiku

kebersamaan kita sangat aku rindukan

in



KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Wr, Wb.

Alhamdulillahirrobil "alamin, segala puji dan syukur penyusun haturkan

kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya dalam

menjalani proses kehidupan, Sholawat serta salam dipersembahkan kepada

junjungan Agung Rasullah Muhammad SAW sehingga penyusun dapat

menyeselesaikan laporan tugas akhir ini sebagai refleksi tataran keilmuan yang

mampu digenggam.

Perjalanan, penantian yang lama dan panjang adalah realita. Dan segala

pengorbanan adalah konsekwensinya. Semua bergumul menjadi satu pada prosesku,

dalam kampus biru. Kini aku lewati satu tahap menuju tahap-tahap berikutnya

Oleh karena itu, pada kesempatan ini ingin kusampaikan rasa terimakasih dan

hormatku kepada semua yang telah berjasa, membimbing, mendukung dan

mendorongku menyeselasaikan tahap terakhir studiku :

1. Sembah sujud kepadamu Ya Allah raja manusia, Sang Maha sempurna, Sang

arsitek kehidupan ini, berkat segala kebesaranmu dan limpahan rahmatmu, pada

akhirnya aku bisa merampungkan laporan tugas akhir ini, sebuah akhir dari satu

episode dan awal dari episode lain yang baru.

2. Yth. Ir. Revianto Budi Santosa, M. Arch selaku Ketua j urusan Arsitektur,

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia.

3. Yth. DR. Ir. Budi Prayitno, M.Eng selaku dosen pembimbing I, terimakasih atas

kritik dan saran serta pelajaran tambahannya.

4. Yth. Inung Purwati S, ST. MSi selaku dosen pembimbing II yang telah dengan

sabar dan telaten membimbing serta memahami pola pikir penulis hingga

terselesaikannya penulisan ini.

5. Yth. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberiku semangat, dukungan dan doa

kecilnya yang selalu mengiringi setiap langkakhku serta mengajariku dalam

menjalani hidup dengan penuh sabar dan apa adanya.
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6. Kakakku tercinta sebagai sayap-sayap penopang kehidupanku, yang menemani

aku dengan keindahan, semuanya enggak akan seperti ini tampa kebersamaanmu

dan kasih sayangmu.

7. Leila, yang selalu menjadikan aku istimewa, meski banyak hal terjadi, maafkan

aku, akupun memaafkanmu.

S. Sahabat suka dan duka dalam kenangan abadi KAYEN 135.B, Hohok, dadang,

Dalijo, Gendhon, Qriting , Qsut, Ade, Nunung, Agung, Ayis, Alux, Nasir,

IpunX yung telah menemankui dengan setia dalam menjalani kerasnya

kehidupan di kota Jogjakarta.

9. Sahabat yang selalu melekat dalam jiwa "Teman-teman Arsitek Smili 97"

Marwan "Gembrik" makasih corettanya, An, Andot, Endik, Najha, Niken dan

teman teman arsitek lainya.

8. Keluarga besar Jurugsari yang mengenalkan kerasnya hidup dijogjakarta, Daab

Menang, pak Teguh, Eko, Si tEEK. Unang, Penceng, "Komandan" Anto, Andi

"Gundur, Dwi "Mutht"

9. Temen-temenku seperjuangan: Indra, Mas Tondi, Imel, Evi, Icha, Tika ...jangan

pernah kau menyerah dan maju terns.

10. Kampus UII dalam segala kenangan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan laporan ini masih

banyak terdapat kekurangan-kekurangan dan kedangkalan pembahasan, untuk itu

kritik ataupun saran yang bersifat konstruktif sangat diaharapkan.

Semoga laporan tugas akhir ini dapat dipergunakan sebagai tambahan

khasanah pustaka dan bermanfat bagi rekan-rekan. Amin.

Wabillahi Taufiq Walhidayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 30 Agustus 2002

Penyusun

Mohammad AH


